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اعتبرها جريمة بحق اإلنسانية ..التشريعي
يعزي بالشهيدة رزان النجار

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد
majedplc@hotmail.com

ابتزاز وصمود

باإلضافة لرئاسة المجلس التشريعي.
بدوره أشاد أحمد بحر ،لدى تقديمه واجب
العزاء للعائلة بالجهد اإلنساني الذي كانت
تقــوم به الشــهيد الممرضــة ،معتبرًا أن
اســتهدافها بمثابة جريمة بحق اإلنسانية
جمعاء ،مطالبًــا المجتمع الدولي بالتحرك
الفوري وتقديم الحماية العاجلة للمسيرات
الســلمية والمتظاهريــن العــزل ،الذيــن
يتعرضون صباح مســاء لبطش االحتالل

قدم وفد مــن نواب المجلس التشــريعي
واجــب العــزاء بالشــهيدة الممرضــة
رزان النجــار ،التــي ارتقت إلــى العال إثر
اســتهداف قوات االحتــال الصهيوني لها
أثناء عملها اإلنســاني في تقديم الخدمة
الطبية لجرحى المسيرات السلمية ،وكان
وجهاء عائلة الشــهيدة وقيادات فصائلية
ومجتمعية في اســتقبال وفد التشــريعي
الــذي ضــم نــواب محافظتــي الجنــوب

وجنوده المدججين السالح والعتاد.
هــذا وقــد شــيعت جماهيــر قطــاع غزة
جثمــان الشــهيدة رزان "21" ،عامًــا ،في
موكب جنائزي مهيب بمشــاركة واســعة
مــن الفصائل وقيــادات العمــل الوطني
وجماهيــر غفيــرة ،فيما رفع المشــيعين
صــور الشــهيدة وهــي تســعف الشــبان
وتقدم خدمة اإلســعاف األولي للمصابين
والجرحى.

التشريعي يهنئ المحرر "أبو شمالة"
بمناسبة االفراج عنه من سجون االحتالل
هنــأ وفد مــن نــواب المجلــس التشــريعي
األســير المحرر راني أبو شمالة ،من محافظة
رفح جنوب قطاع غــزة ،بعد االفراج عنه من
ســجون االحتالل إثر انقضاء مدة محكوميته
البالغة " "12سنة ،قضاها متنق ًال بين سجون
االحتالل ،وكان في اســتقبال النــواب وجهاء
من عائلة "أبو شــمالة" والعديد من القيادات
الفصائلية والمجتمعية بمحافظة رفح.
وشــدد النــواب لــدى زيارتهــم علــى دعــم
المجلــس التشــريعي ألســرانا األبطــال
وتعزيــز مواقفهــم في وجــه الســجان الذي
يصادر حقوقهم اإلنســانية ،منوهين إلى أن
التشريعي يولي قضية األسرى أهمية خاصة
وكبرى ،ويسعى لسن وتشريع القوانين التي
من شــأنها التخفيف من معاناتهم ومســاندة
ذويهم ،معربين عــن أملهم بعقد صفقة مع
االحتالل لتحرير أسرانا وتبيض السجون.
بدوره نقل المحرر "أبو شمالة" تحيات األسرى
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للشــعب الفلســطيني ،شــارحًا معاناتهــم
اليوميــة مــع الســجان ومصلحــة الســجون،
موضحًا أنهم يتعرضون ألبشــع أنواع الظلم
والقهر ،ويعانون من سياســة اإلهمال الطبي
والتنكيل اليومي بحقهم ،محذرًا من استمرار
هــذه السياســة التي من شــأنها أن تشــعل
السجون نارًا ،داعيًا فصائل المقاومة للعمل

على انجاز صفقة مشــرفة تتيح ألســرانا أن
يتنفسوا عبير الحرية.
ومن الجديــر ذكره أن "أبو شــمالة" وهو من
سكان مدينة رفح كان قد اعتقل عام 2006م
حيــن اقتحمت قوات االحتــال منزل عائلته،
وأصــدره الحقاً بحقه حكمًا لمدة " "12ســنة
قضاها في عدة سجون في الداخل المحتل.

يتعــرض قطــاع غزة لحمالت غير مســبوقة من االبتــزاز المركب ،يأتــي في إطار
الضغــط على غزة وأهلها وصو ًال النهيار هذا الشــريط الســاحلي الضيق والمكتظ
بالســكان ،هذا االبتزاز يشــترك فيه عدة أطراف أولها وأهمها السلطة الفلسطينية
فــي رام اهلل ،التي تمارس عمليــات االبتزاز هذه منذ أكثر من عقد من الزمان ،عبر
إجراءات عديدة ليس أخرها حبس رواتب موظفيها ،باإلضافة لسلســلة طويلة من
إجراءات ليست وطنية وغير أخالقية.
الهدف الذي أعلنت عنه قيادة الســلطة مرارًا وتكرارًا من وراء هذه اإلجراءات وهذا
االبتزاز الرخيص هو العودة لقطاع غزة وإعادة بسط نفوذها عليه ،وهو أمر يخفي
خلفه كم هائل من العداء غير المبرر لقطاع غزة ،وهكذا اســتمرت السلطة بفرض
اإلجــراءات العقابية الظالمة بحق القطاع وأهله طامحــة وواهمة في أن تؤدي تلك
اإلجــراءات الستســام المواطنين أو انتفاضتهــم في وجه حكومة غــزة ،وهو أمر
مســتغرب ومســتبعد لكون حكام القطاع "إذا صح التعبير" وطنيون ومنســجمون
ومنخرطــون في هموم الوطن ويطالهم ما يطــال المواطن من عقوبات ،والتجربة
على األقل تقول" :أنهم لن يتنكروا لشعبهم بل يدعمون طموحاته الوطنية".
دولة الكيان أيضا تمثل طرفًا أخرا في هذا االبتزاز ،فهي تتشــارك مع الســلطة في
محاوالت اخضاع القطاع وأهله ،عالوة على أنها تخشــى قدرات المقاومة المتزايدة
يومًــا بعد يوم ،لذلك تجد قادة دولة االحتالل يســعون دومًا لشــيطنة قطاع غزة
في أذهان العالم والدول والقوى الكبرى والمؤثرة سياسيا على الساحة الدولية ،في
رغبة ال يخفونها وهي تقويض قدرات المقاومة الفلسطينية وإعادة القدرات القتالية
للشعب الفلسطيني إلى ما قبل النكبة الفلسطينية ،حتى يتسنى لهم المضي قدمًا
في مخططاتهم ومشاريعهم التصفوية الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني البطل.
هذا باإلضافة لدول إقليمية ومحيطة وجدت لديها الرغبة أيضا في مساعدة االحتالل
بشكل أو بأخر ،لذا تجدها متناغمة ومتماهية مع الطروحات الصهيونية فيما يخص
قطاع غزة والتخلص من مقاومته واضعاف قدراته القتالية ،لذلك تراهم يحاصرون
مــرة ،ويهددون مرة أخرى ،ويُفعلوّن سياســة العصا والجــزرة في بعض األحيان،
وكلهــا محاوالت رخيصة وبائســة لن تجــدى نفعًا مع غزة التي قررت كســر القيد
ورفع الحصار والســعي نحو الحرية واالستقالل ،وهي ترنو ببصرها صوب القدس
والمقدسات على الرغم من االحباطات المفروضة علينا قصرًا في قطاع غزة.
وال يخفى على أحد أن هذا كله يأتي منسجمًا مع رغبة دولية عارمة تهدف لمساعدة
االحتــال والوقوف بجانبه على حســاب معاناة غزة ،هذه القــوى الدولية تحاول أن
تظهــر بلباس الناصح والحريص على الحالة اإلنســانية ،غير أنها كاذبة وليس لها
هدف سوى مساندة االحتالل والعداء الكامن في نفوس قادتها تجاه األحرار وكل من
يرفض الخنوع للمعادلة الدولية.
كل هــذه اإلجراءات والعقوبــات واالبتزاز تقابلــه غزة بالصبر والصمــود ومقاومة
المخططات الرذيلة التي تســتهدف تقويض مقومات الشعب العربي الفلسطيني،
ومن صور الصمود واالبداع في مقاومة المحتل ،مســيرات العودة الكبرى وفعالياته
المختلفة التي تســببت بإزعاج كبير للمحتل وحلفاءه وأنصــاره ومحبيه ومناصري
مشاريعه القذرة.
غــزة اليوم أصبحت أقوى معنويًا من أي وقت مضــى رغم الحصار والعقوبات ،ألن
األطراف المعادية لها باتت تحسب لها ألف حساب ،باإلضافة ألن االحتالل أخذ يوعز
لشركائه ببحث أزمات القطاع بغية تخفيها ،وهم يغلفون ذلك بالتحركات اإلنسانية
على الرغم من علمهم بأن أصل المشكلة سياسية وليس إنسانية ،وهنا فإن غزة ال
تمانع من بحث المشــكلة اإلنسانية تحت أي عنوان المهم أننا سنصل يومًأ لحلول
من شأنها معالجة الواقع المرير ،كخطوة على طريق التحرير الشامل واالنعتاق من
االحتالل البغيض.

مدير التحرير

تحرير ومتابعة

تصميم وإخراج

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في

ماجد أحمد أبو مراد

حسام علي جحجوح

رائد توفيق الدحدوح أحمد جهاد سويدان

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.pal

plc_pal

plc.gaza

+ 970 8 2829016

+ 970 8 2827037

info.plc@gov.ps
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صحيفة نصف شهرية تصدر عن /
الدائرة اإلعالمية في المجلس التشريعي الفلسطيني

النائب القرعاوي :محاوالت
االحتالل منع الشباب من
الوصول لألقصى فاشلة
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على أرض مخيم العودة ..التشريعي
يعقد جلسة في الذكرى الواحدة والخمسين للنكسة

عقد المجلس التشــريعي صباح يوم الثالثاء الماضي
جلســة خاصة بمناســبة الذكرى الواحدة والخمسون
للنكســة ،وذلك بمخيــم العودة المُقام شــرق مخيم
البريــج بالمحافظة الوســطى ،وناقش النــواب أثناء
الجلسة تقرير اللجنتين القانونية والسياسية الخاص

بهذه المناسبة ،مؤكدين على إصرار شعبنا وتمسكه
بحق العودة الفردي والجماعي دون تفريط ،ومشددين
على عدم اعتراف الشعب الفلسطيني بأي إقرار عربي
أو دولي بيهودية الكيان.
وأكد النواب في مداخالتهم وتعليقاتهم على التقرير

أن شــعبنا متمســك بحــق عودتــه ألرضــه المحتلة،
باإلضافة لتمســكنا بمبادئ بالقانون الدولي وأحكامه
وقــرارات األمم المتحدة وفــي مقدمتها قرار الجمعية
العامة رقم  194للعام 1948م.
وأبــرق النواب بالتحية ألرواح شــهداء مســيرة العودة

التشريعي يتفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة
تفقد وفد من نواب المجلس التشــريعي ،قاعات امتحانات
الثانوية العامة ،وضم الوفد النائب األول لرئيس المجلس
الدكتــور أحمــد بحــر ،ورئيس لجنــة التربيــة النائب عبد
الرحمــن الجمل ،وعضو اللجنة النائب هــدى نعيم ،وذلك
بمشــاركة وكيــل وزارة التربية والتعليــم ،ووفد رفيع من
الوكالء المســاعدين والمــدراء العامين بالوزارة ،وشــملت
الجولة مدرســة الحرازيــن بمديرية غرب غزة ،ومدرســة
بدر الواقعة بمديرية شــرق غــزة ،باإلضافة للجان جرحى
مســيرات العودة الكبرى ،والمُقامة في مستشفى الشفاء
الطبي بمدينة غزة.
بــدوره أشــاد بحر ،فــي تصريحــات صحفية أثنــاء جولته
بالتوافــق الحاصــل بيــن وزارة التربية والتعليــم في غزة
والضفــة الغربية والقــدس ،مشــيرًا ألداء الطواقم الفنية
والمهنية العاملة بغزة والضفــة ،وما قدمته تلك الطواقم
من أداء بروح الوحدة الوطنية والمسئولية العالية تجاه أبناء
شعبنا الفلسطيني ،مبينا أن هذه الوحدة ممكن أن تُشكل
بشــارة خير للتوافــق على جميع المســتويات األخرى ،في
خطوة معتبرة على طريق الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام.
وثمن الدور الكبير للوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية
فــي إنجــاح االمتحانات لهذا العــام ،مبرقًا بالشــكر لوزارة
الداخليــة لما تقوم به من جهــود كبيرة بهدف تأمين لجان
وقاعات االمتحانات ،وكذلك وزارة الصحة لدورها في تقدم

الكبرى ،وفي مقدمتهم األطفال والنساء واإلعالميين
وأفــراد الطواقم الطبيــة الذي اســتهدفهم االحتالل
أثناء المظاهرات السلمية ،وبعد المناقشة العلنية أقر
النواب تقرير اللجنتين باإلجماع.

06-04

النائــب أبــو حلبيــة:
يدعــو إلنقــاذ القدس
والمسجد األقصى من
مخططات االحتالل
02

خدماتهــا الطبية للطلبة في جميع مراكــز االمتحانات في
قطاع غزة.
مــن ناحيته شــدد وكيــل وزارة التربية والتعليــم على أن
وزارتــه تقوم بكل المهــام المطلوبة منها على أكمل وجه

كمــا جرت العــادة فــي كل عــام ،منوهًا إلــى أن طواقم
العاملين بوزارته ال يدخرون جهداً في سبيل توفير األجواء
المناسبة للطلبة داخل قاعات االمتحانات ،متمنيا التوفيق
لكافة الطلبة.

نواب المجلس التشريعي
يواصلون تفقد مخيمات
العــودة والمشــاركة
بالمسيرات
03
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أبو حلبية :القدس تتعرض ألبشع المخاطر واالنتهاكات الصهيونية
أكــد رئيــس لجنــة القــدس واألقصــى
بالمجلــس التشــريعي النائــب أحمد أبو
حلبية ،أن مدينة القدس تتعرض ألبشــع
المخاطــر واالنتهــاكات الصهيونيــة التي
طالت كل المقدسات والمعالم اإلسالمية
والمســيحية وفــي مقدمتهــا المســجد
األقصى وكنيسة القيامة ،باإلضافة ألهنا
المقدسيين.
جاءت تصريحات أبو حلبية ،لدى مشاركته
في مؤتمر عقدته الهيئــة الوطنية العليا
لمســيرات العــودة لإلعالن عــن "جمعة
مليونية القدس" بمناسبة الذكرى الحادية
والخمسين الحتالل شرقي القدس ،وذلك
بمخيم العودة شرق مدينة غزة ،بحضور
مســؤولين وقيــادات فصائلية ونشــطاء
ووجهاء من قطاع غزة.
وندد أبــو حلبية ،بقرار الرئيس األمريكي
ترامــب ،القاضي باعتبــار مدينة القدس

عاصمــة للكيــان الصهيونــي الغاصــب،
ونقل ســفارة بــاده إليها ،معتبــرًا ذلك

بمثابة اســتفزازاً للشــعب الفلســطيني
وللعرب والمسلمين وأحرار العالم وتحدياً

القرعاوي :اعتقال الشباب بعد خروجهم من
األقصى محاولة فاشلة لترهيبهم

التشريعي يقيم مأدبة إفطار جماعي

أقام المجلس التشــريعي الفلســطيني مأدبة إفطار
رمضاني جماعي منتصف األسبوع الجاري بمقره في
مدينة غزة ،بحضور النواب ،وعوائل النواب الشــهداء
والمتوفين ،وموظفو المجلس ،وكافة العاملين فيه.
بدوره رحب النائب األول لرئيس المجلس ،أحمد بحر،
في كلمة له بالحضور جميعًا ،وأشــار إلى أن اإلفطار
هو تقليد سنوي يقيمه التشريعي كلمسة وفاء لذوي
النواب الشــهداء ونواب التشــريعي الراحلين ،مرحبًا
بذوي النائب الشــهيد ســعيد صيــام ،وعائلة النائب
المرحوم جمال سكيك ،وأبناء النائبة المرحومة مريم
فرحات "أم نضال".
وأشار بحر ،إلى أن الهدف من المائدة الرمضانية التي
ينظمها المجلس التشــريعي في كل عام هو تعميق

أواصــر المــودة والمحبة بيــن الموظفيــن والنواب،
والعاملين بالمجلس كافة ،معربًا عن أمله بعام خير
على شعبنا وأمتنا.
ودعا األمتين العربية واإلســامية للتضامن والتوحد
واالصطفــاف في خندق واحد بهــدف المحافظة على
المبادئ الموحدة ألمتنا ،مهيبًا بالشعب الفلسطيني
بالســير نحو الوحدة الوطنية حتى يتمكن من تحرير
البــاد وطرد المحتــل ،داعيًا أحــرار العالم لمناصرة
شــعبنا ودعمه سياســيا وماديا ،محذرا من اســتمرار
التطبيع العربي الذي ال يخدم إال االحتالل اإلسرائيلي
الــذي يســعى بالتعــاون مع حلفــاءه مــن األمريكان
وبعــض الدول والقوى اإلقليمية لتنفيذ صفقة القرن
وتصفية القضية الفلسطينية.

لمشاعرهم.
وطالب البرلمانــات العربية واإلســامية

أكد النائــب في المجلس التشــريعي الفلســطيني،
فتحــي القرعــاوي ،أن اعتقــال االحتــال للشــبان
والشــابات على الحواجز بعد عودتهم من الصالة في
المسجد األقصى ،هو محاولة عقيمة من أجل ترهيب
الفلســطينيين الذيــن يصرون على دخــول األقصى
رغما عن االحتالل.
وقال القرعــاوي في تصريح صحفي له إن ســلطات
االحتــال تحــاول بشــتى الســبل إبعــاد الشــباب
عــن المســجد األقصــى والقــدس ،في ظــل الظرف
االســتثنائي الذي تمر به القضية الفلســطينية بعد
نقل السفارة األمريكية للقدس ،في محاوالت يائسة
منها لفرض وقائع جديدة على األرض ،تهدف إلبعاد
الشباب الفلسطيني عن مركز قضيتهم الرئيسية.
وأضــاف قائ ً
ال إن إصرار الفلســطيني علــى الوصول

النائب طافش يدعو لمحاسبة االحتالل على قتله األبرياء
أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة
بيت لحــم خالد طافــش ،أن األعمــال اإلجرامية
التــي يقوم بهــا االحتــال بحق األبرياء ليســت
غريبة ،موضحــا أنها حلقة من مسلســل طويل
من الجرائم ،وصفحة من تاريخ أسود طويل من
القتل اإلسرائيلي بدم بارد ودون مبرر.
وقــال طافــش فــي تصريح لــه" :إن ما قــام به
االحتالل بقتل شــاب في الخليــل وفتاة في غزة
واعتداءاته المتكررة على المتظاهرين السلميين

باســتنكار سياســة العدو الصهيوني في
القــدس والمســجد األقصــى المبــارك،
داعيًــا تلــك البرلمانات لســنّ القوانين
الدعمــة للحــقّ الفلســطيني ،ومنــددًا
بجرائم االحتالل المرتكبة بحق اإلنســان
الفلســطيني المنتفــض في المســيرات
الشعبية والسلمية.
وطالــب الســلطة الفلســطينية بالقيــام
بواجبهــا فــي مالحقــة ومقاضــاة العدو
الصهيوني وقادتــه في المحاكم الدولية،
داعيًا الفصائل الفلســطينية اإلســامية
والوطنية ألوســع مشــاركة في مليونية
"جمعــة مليونيــة القدس" والتــي تنظم
تزامنًــا مــع الذكــرى الـــ " "51للنكســة
واحتــال القــدس ،مؤكــدًا أن القــدس
عاصمــة فلســطين وأن قــرارات اإلدارة
األمريكيــة لن تغييــر التاريخ ولــن تزور
الحقائق.

بغزة ،دليل على أن سياستهم باتجاه هذا الشعب
هــي سياســة واحدة تتمثــل في الظلــم والقتل
المتعمــد دون االلتفات للمحرمــات الدولية ،الفتا
إلى أن ســيارات اإلســعاف والمسعفين على مدى
صراعنــا مــع المحتل لــم تنجُ من اســتهدافات
االحتالل المتكررة".
وطالب طافش ،بضرورة ردع االحتالل ومنعه من
ارتكاب مزيد من الجرائم ،داعيا السلطة لضرورة
تقديــم هــذه الجرائــم إلــى محكمــة الجنايات

w w w . p l c . p s

الدوليــة ،ومحاســبة دولــة االحتالل علــى قتلها
األبرياء والعزّل ،والعمل على توفير حماية دولية
لشعبنا.
ودعا لتوحيد الصف الفلسطيني ،مضيفا "آن األوان
عال :كفى لالنقسام ،وعلى
لنقول جميعنا بصوت ٍ
الســلطة أن تذهب لخيار المصالحة حتى نتمكن
متحدين من الوقوف في وجه هذا االحتالل الذي
ال يرحــم أيًّا منــا ،وهذه مســؤولية جماعية تقع
على عاتق الكل الفلسطيني بال استثناء".

إلــى المســجد األقصى المبــارك ،وســلوكه من أجل
ذلك طرق صعبة ومعقــدة والتفافية في ظل حواجز
االحتالل ومنعه لهم؛ ينم على مدى االنتماء والعقيدة
التي يحملها شبابنا تجاه القدس واألقصى.
وأوضح بأن الوصول لألقصى بأي وســيلة هو تحدي
مــن شــعبنا لهــذا االحتالل ،وأن شــباب فلســطيني
يقولــون لالحتــال بــأن األقصى هــو حق لنــا ولن
يستطيع أيا كان منعنا من الوصول إليه لو كلف ذلك
الشهادة أو االعتقال أو المالحقة.
وشــدد النائب في التشريعي على أن لكل فلسطيني
الحــق في الدخــول لألقصــى دون تصاريح االحتالل
وحواجزه ،مهما كانت الظروف والنتائج ،داعيا الشباب
الفلسطيني لمواصلة زحفهم وسعيهم للوصول إليه
وخاصة في العشر األواخر من شهر رمضان المبارك.
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التشريعي يواصل تفقده لمخيمات العودة
والمشاركة بالمسيرات
واصلت رئاسة المجلس التشريعي والنواب
كافــة تفقد مخيمــات العودة الخمســة
المنتشــرة على الحدود الشــرقية لقطاع
غزة ،والمشاركة بالمسيرات جنبًا إلى جنب

شرق رفح

وفي هــذا اإلطار زار ُك ً
ال من النائب األول
لرئيــس التشــريعي أحمــد بحــر ،وقائد
حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة يحيى
السنوار ،والنائب في المجلس التشريعي
يونس األســطل ،مخيــم العــودة الواقع
شــرق مدينة رفح ،وتفقدوا المتظاهرين
وأشــادوا بجهودهــم الســلمية ،داعيــن
لمواصلة تلك الجهود حتى تحقيق أهداف
الحراك السلمي.
مــن ناحيتــه هاجم بحــر ،فــي كلمة له
االدارة األمريكيــة ،متهمًا إياها بمحاولة
تزييف التاريخ وتغيير الوقائع والشواهد
والحقائــق التاريخيــة فــي القــدس عبر
نقل ســفارتها ،والتخطيط لصفقة القرن
بالتعاون مــع دول وقوى إقليمية ودولية،
منوهًــا أن كل هــذه الجهود لــن تغيير

مع المتظاهرين والمشاركين بالمظاهرات
الســلمية المطالبة بفك الحصــار والعودة
إلى الديار" ،البرلمان" تابعت زيارات النواب
ومشاركاتهم وأعدت التقرير التالي:

التاريــخ ،وأن القــدس ســتبق عاصمــة
لفلسطين.

شرق جباليا

إلى ذلك زار وفد من النواب مخيم العودة
الواقع شــرق محافظة شمال غزة ،وضم
الوفــد ُك ً
ال من :أحمد بحــر ،فتحي حماد،
إسماعيل األشقر ،يوسف الشرافي ،محمد
شــهاب ،وقيادة حركة حماس في شــمال
القطاع ،وشاركوا بالمسيرات السلمية.
بــدوره ثمّــن النائــب فتحي حمــاد ،في
تصريحات صحفية أدلى بها أثناء الزيارة،
الموقف البطولي للمقاومة الفلســطينية
فــي دفاعهــا عــن شــعبنا الفلســطيني
وردعهــا للعدوان األخيــر على قطاع غزة
وكســرها للمخطــط الصهيونــي الرامي
إلــى فرض معــادالت عســكرية وقواعد
اشتباك ميدانية جديدة ،داعيًا كل األحرار

للدفاع عــن المتظاهريــن والمظاهرات
السلمية المستمرة على الحدود الشرقية
لقطاع غــزة ،منددًا بعنجهيــة االحتالل
وغطرســته واســتخدامه المفرض للقوة
ضد المتظاهرين رغم علمه بسلميتهم.
وأشــاد حماد ،بموقف الدول التي تصدت
لمشــروع القــرار األمريكي فــي مجلس
األمن الدولي بشــأن إدانة مقاومة شعبنا
وتبرئــة االحتــال الصهيونــي ،وخاصة
الموقف المشهود لدولة الكويت الشقيقة
والموقــف الروســي اللذيــن أســهما في
إحبــاط المخطــط األمريكي الــذي حاول
اســتغالل مجلس األمــن الدولي كمنصة
دولية لتبريــر العــدوان الصهيوني على
شــعبنا في قطــاع غــزة ومنحــه الضوء
األخضــر نحو مزيد من اإلرهاب والعدوان
الوحشي.

كلمـة البرلمان

د .أحمد محمد بحر

في ذكرى النكسة ..
مسيرات العودة تمسح عار الهزيمة واالنكسار

في الذكرى الواحدة والخمســين للنكسة تنتصب جملة من التحديات التي تحاول تصفية قضيتنا الوطنية
وتركيع شعبنا الفلسطيني وإلغاء حقوقه المشروعة.
منذ عدة أشــهر تنشــط إدارة ترمب لتسويق مشروعها التصفوى المســمى بـ " صفقة القرن" بهدف إنهاء
الصــراع العربي -الصهيوني وطــيّ صفحة القضية الفلســطينية وفتح الطريق أمــام الكيان الصهيوني
الختــراق بنية ومقدرات ومقومات األمة العربية واإلســامية وتحويله إلــى كيان طبيعي ضمن المنظومة
الجيوسياسية في المنطقة.
تزامن ذلك مع حملة شرســة تولتها السلطة الفلســطينية إلخضاع قطاع غزة عبر اتخاذ قرارات عنصرية
وإجراءات عقاب جماعي ضد أهالي غزة الصامدين في ظل تساوق كامل مع الحصار الظالم المفروض على
القطاع منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.
ومــع بدء الخطــوات العملية المرتبطة بـــ "صفقة القرن" ،والتــي تجلت في اعتــراف إدارة ترمب بالقدس
عاصمــة للكيان الصهيوني ونقل الســفارة األمريكية إليها ،وإثارة بالونــات االختبار التي تعرض لمبادرات
مشبوهة ترمي إلي تحويل قضيتنا الوطنية بأبعادها السياسية والقانونية واألخالقية إلى قضية ذات طابع
إنساني بحت ،وتفريغ مكنون البطولة ومستودعات الصمود التي أبدع فيها أهالي غزة في إطار حفنة من
المساعدات اإلغاثية على حساب حقوقنا وثوابتنا الوطنية وحقنا المشروع في مقاومة االحتالل ،كان ال بد
لشعبنا أن يقول كلمته وأن ينتفض في وجه المؤامرة األمريكية – الصهيونية التي يدعمها ويشترك فيها
ويتســاوق معها بعض األنظمة العربية ،فكانت مســرات العودة الكبرى التي انطلقــت بكل قوة وعنفوان
لمواجهة االحتالل وتكريس التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية في ظل مؤامرة التصفية الذي يقترب من
حمانا وأجوائنا الفلسطينية.
للمرة األولى في تاريخ شــعبنا وقضيتنا يخرج الكبار والصغار ،الشــيوخ والنساء واألطفال كما الشباب ،في
فعاليات مدنية سلمية ترابط على حدود الوطن الشرقية وتعلن رفضها وإسقاطها لألسالك الزائلة والحدود
القهرية التي فرضها االحتالل ،وتؤكد تمســكها بالقدس عاصمة أبدية لدولتنا الفلسطينية القادمة وبحق
عــودة الالجئين الفلســطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُّجروا وشّــردوا منها إبــان النكبة عام 1948م،
في تحدِّ صريح ومباشــر لإلدارة األمريكية واالحتالل الصهيوني وكافة األنظمة العربية المتواطئة ضمن
المؤامرة ،وموقف فلســطيني شعبي يضع أرواح أبنائه فداء لوطنه وقضيته وصخرة تتحطم عليها مؤامرة
التصفية ومخططات األعداء.
وهكذا ســالت الدماء أنهاراً ،وجاد أبناء شعبنا بأرواحهم في ملحمة بطولية خالدة شاهدة على حجم الظلم
واإلرهــاب الصهيونــي ،وأثبتــوا للعالم أجمع ان عهد النكبة والنكســة قد ولى إلى غيــر رجعة ،وأن مرحلة
الهزائم واالنكسارات قد انتهت.
فــي ذكرى النكســة تجتمع كلمة الفلســطينيين علــى مواجهة االحتالل ورفض مشــاريع التســوية وكل
المبادرات المشــبوهة ،ويبدو اإلصرار الفلســطيني الشــعبي والفصائلي على المضيّ في خيار المواجهة
والتحدي أكبر من أي وقت مضى.
ً
ً
ولم يكن رد المقاومة الحاســم والمباشــر على االعتداءات الصهيونية مؤخرا إال إيذانا بمرحلة جديدة ذات
نسق وطني رفيع لفضح االحتالل واستنزاف مقدراته وتعرية جرائمه أمام المحافل اإلقليمية والدولية.
وبالرغم من محاوالت اإلجهاض العبثية التي تستهدف مسيرات العودة من لدن أطراف مختلفة تحاول إنقاذ
الكيان الصهيوني من ورطته العميقة ،ورفع وتيرة التهديدات الصهيونية السياســية والعسكرية ،والتوعد
بتصفية واغتيال قادة المســيرات وأبطال الطائرات الورقية الحارقة ،إال أن ذلك ذهب أدراج الرياح ولم يزد
أبناء شعبنا إال قوة وعزيمة وإصراراً.
إن مسيرات العودة الكبرى بما تحمله من روح جهادية وثورية عارمة ،وتفعيل واستنهاض للطاقات الشعبية
والشرائح الجماهيرية الفلسطينية ،تشكل خياراً استراتيجياً ال عودة عنه مسح عار النكسة وذكرى الهزيمة
واالنكســار ،وسوف تســتمر هذه المســيرات حتى تحقيق أهدافها الوطنية بإذن اهلل ،فهذه المسيرات التي
أحيت الروح والقيم والمفاهيم الوطنية في نفوس أبناء شــعبنا تشــكل أحد أهم السبل لتحرير فلسطين،
ولن نقبل إخضاعها لمنطق المساومة واالبتزاز أو االلتفاف على أهدافها ومنجزاتها بأي حال من األحوال.
لقد انتقل شــعبنا الفلسطيني نقلة نوعية في مضمار تمسكه بحقوقه الوطنية ومقامته لالحتالل ،وأثبت
قدرته على االرتقاء إلى مستوى الحدث والمسؤولية الوطنية الكبرى التي أحبطت مؤامرات ترمب ونتنياهو
وأزالمهم العرب الصغار ،ولن يطول الوقت الذي تخضع فيه إرادة االحتالل إلرادة شــعبنا وتنكســر حلقات
الحصار الظالم وتنجلي سحب األم والمعاناة ويعود شعبنا حراً أبياً إلى أرض وطنه بإذن اهلل.
وختاماً  ..فإننا في ذكرى النكسة نرنو بعيوننا إلى القدس والمسجد األقصى وكل بقاع فلسطين ،وتتراءى
أمام ناظرينا نسائم النصر والحرية والعودة والخالص من نير االحتالل على إيقاع جحافل المقاومة وهدير
أبطال مسيرات العودة الكبرى الذين يعبّدون الطريق نحو تحرير فلسطين كل فلسطين بإذن اهلل.

"وما ذلك على اهلل بعزيز"
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في الذكرى الواحدة والخمسين للنكسة ..التشريعي :شع
"بحر" :النكســة كانت نتيجة تخــاذل وتواطؤ بعض األنظمة
العربية ،وتوهين وإضعاف قوى األمة الذاتية والمعنوية

"النواب" :النواب :شعبنا سيسلك كل الطرق ويستخدم الو
عقد المجلس التشــريعي صباح يوم الثالثاء الماضي جلسة خاصة بمناسبة الذكرى
الواحدة والخمســون للنكســة ،وذلك بمخيم العودة المُقام شــرق مخيم البريج
بالمحافظــة الوســطى ،وناقش النــواب أثناء الجلســة تقرير اللجنتيــن القانونية
والسياســية الخاص بهذه المناســبة ،مؤكدين على إصرار شــعبنا وتمسكه بحق
العــودة الفــردي والجماعــي دون تفريط ،ومشــددين على عدم اعتراف الشــعب
الفلسطيني بأي إقرار عربي أو دولي بيهودية الكيان ،وبعد المناقشة العلنية أقر
النواب تقرير اللجنتين باإلجماع" ،البرلمان" تابعت الجلسة وأعدت التقرير التالي:
دعما لمسيرات العودة
ً

بدوره أشــار النائب األول لرئيس المجلس التشريعي
أحمد بحر ،في مســتهل كلمته االفتتاحية للجلسة إلى
أن التشــريعي مســتمر في عقد جلساته على مشارف
الوطن دعماً لمسيرات العودة الكبرى.
وأبــرق بحر ،بالتحية لشــهداء مســيرة العــودة وعلى
رأسهم الشهيدة رزان النجار ،مضيفًا أن النكسة وضياع
بقية فلســطين عام  67كانت نتيجة تخــاذل وتواطؤ
بعض األنظمــة العربية ،وتوهين عرى األمة وإضعاف
مقومات قوتها الذاتية والمعنوية ،بما أسهم في إدخال
الوهن إلى نفوس أبنائها وتغييب إرادة االنتصار على
العدو الصهيوني ،وهو ما قدم فلســطين لقمة سائغة
لشذاذ اآلفاق من الصهاينة خالل أيام معدودات.
وشــدد على أن صفحة نكبة  48ونكسة  67قد انطوت
تمامــا من قاموس شــعبنا ،مؤكدًا تمســك الشــعب
الفلســطيني بالحقــوق والثوابت الوطنيــة ومواجهة
المؤامرة األمريكية ضد قضيتي القدس والالجئين.
وأكد بحر ،على الوحدة السياسية والجغرافية والتاريخية
التي ال يمكن أن تنفصم بين شــعبنا الفلسطيني في
الضفة الغربيــة والقدس وقطاع غزة ومخيمات اللجوء
والشتات وأهلنا في فلسطين المحتلة عام .48

مواقف أصيلة ومشرفة

وأشاد بحر ،بالموقف الكويتي العروبي األصيل لنصرة
قضيتنــا في المحافــل الدوليــة ،داعيا القــادة العرب
والمســلمين أن يأخــذوا دورهــم الريادي فــي نصرة
القضية الفلسطينية وخاصة مدينة القدس.
ودعا الســلطة الفلســطينية إلى العــودة إلى أحضان
شعبها من جديد ووقف التنسيق األمني ورفع الحصار
عن غزة ،واتخاذ المقتضى الوطني والقانوني لتجريم
االحتــال فــي المحافــل الدوليــة ورفع ملــف جرائم
االحتــال إلى محكمة الجنايات الدولية ،داعيًا شــعبنا
للمشــاركة الفاعلــة فــي مليونيــة القدس يــوم غدا

الجمعة.
كما دعا الدول العربية التي ترتبط بعالقات دبلوماسية
مع االحتالل إلى إغالق سفاراتها وسحب سفرائها لدى
الصهاينة وطرد ممثليهم بشكل فوري.

تقرير اللجنتين القانونية والسياسية
"حول الذكرى الواحدة والخمسين للنكسة"

إلــى ذلــك تال رئيــس اللجنــة السياســية بالمجلس
التشــريعي النائــب محمــود الزهار ،تقريــر اللجنتين
القانونيــة والسياســية ،مؤكــدًا أن اليهود قــد خانوا
المســلمين الذين آووهم وعاملوهم بأخالق اإلسالم،
ومنوهًا على أن المســيحيون كانــوا قد طردوا اليهود
من بالدهم في سلسلة طويلة ،ذكر منها طردهم من
روما في عــام  139ق.م ،وعام  19ق.م ،وثم طردهم
من فرنسا عام  ،1253ومن بريطانيا عام  ،1280ومن
ألمانيا عام  ،1348ومن فرنسا عام  ،1360وفي نفس
العام تم طردهم من المجر ،وتم طردهم عام 1370
مــن بلجيكا ،وتم طردوهم عام  1380من ســلوفانيا،
وطردوهــم عام  1420من النمســا ،وعــام  1444من
هولنــدا ،وعــام  1492من أســبانيا ،وعــام  1882من
روسيا.
وشــدد الزهار ،في تقريره أن الســبب في طرهم كان
خيانتهم للشعوب التي عاشــوا معها ،واشتغالهم ضد
مصالــح المجتمعــات التي عاشــوا فيها كجواســيس،
مذكرًا أنهم عملوا كجواســيس علــى الفرس لصالح
الرومان ،وأفســدوا المجتمعات التي عاشت فيها بالربا
وعبادة المال والبخل الشــديد والرشــوة ،وكانت هذه
الشعوب تعتبرهم معادين للمسيحيين.

وجدد الزهار ،في تقريره التأكيد على ما يلي:

 .1حق اإلنســان الفلســطيني في وطنه مــن الثوابت
اإلنســانية؛ حيث أكدت الشــرائع الســماوية والتجربة
اإلنســانية لشــعوب البشــرية أن قوانينهــا ال تتغيــر
بزمــان أو مــكان؛ فــاألرض الفلســطينية كلهــا ملك

للشــعب الفلسطيني منذ فجر التاريخ ،وأن المقدسات
اإلسالمية والمسيحية ثابتاً ال يتغير باحتالل أو بإرهاب
القوى االستعمارية االستيطانية على مر العصور.
 .2إن هــذه المناســبة تُعيــد الذاكرة إلــى مرحلة من
مراحــل المعانــاة الفلســطينية التــي ال تــزال آثارها
المدمرة تلقي بظاللها على كل مواطن عربي وتلقي
بثقلها على واقعنا الفلســطيني الراهن ،حيث ال يزال
شعبنا الفلســطيني يعاني مرارة االحتالل واالستعمار
لألراضــي العربيــة الفلســطينية ويُعاني من قســوة
اإلبعــاد والتشــريد والحصــار الظالــم وهــدم البيوت
وقصف المؤسســات والمنازل وعمليات االغتيال لقادة
شــعبنا وســلب وتجريف األراضي الزراعيــة والمنازل
وإغالق للمعابر.
 .3تتزامن ذكرى النكســة مع مرور أكثــر من 70عاماً
على احتالل الكيان الصهيوني لألراضي الفلســطينية
بالكامل؛ ومــازال االحتــال يحتقر قرارات الشــرعية
الدولية كافة مستنداً على الدعم األمريكي الالمتناهي
لسياسته اإلجرامية ووقوفه الدائم إلى جانب حكومات
االحتــال المتعاقبــة الرافضــة الســترداد الشــعب
الفلســطيني حقوقه العادلة ،ولعل آخرها قرار اإلدارة
األمريكية المخالــف للمواثيق الدولية بنقل الســفارة
األمريكيــة إلى القــدس واالعتراف بالقــدس عاصمة

w w w . p l c . p s

للكيان الصهيوني المحتل.
 .4رغــم كل محــاوالت الكيان الصهيونــي إلغاء وجود
الشــعب الفلســطيني واالعتراف بحقوقــه ،وبتمثيله
السياســي ،فقــد تمّكــن شــعبنا الفلســطيني عبــر
تضحياتــه من فرض حضــوره على الصعيــد العربي
واإلقليمــي والدولي ،ومــن تعزيز مشــروعية جهاده،
وحفاظه علــى حقوقــه الوطنية الكاملــة في مختلف
الساحات والمواقع ،وفي مقدمتها أرضه ووطنه ،ولعل
أبرز تجليات هذا اإلبداع الفلســطيني مؤخراً تجسدت
في مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في الثالثين
من شــهر مايو 2018/باتجاه الحــدود الزائلة الفاصلة
شرق قطاع غزة ،تزامنًا مع ذكرى يوم األرض.
 .5إن ذكــرى احتــال الضفــة وقطــاع غــزة الحادية
والخمســين تتزامــن مــع توجــه العديــد مــن القوى
االســتعمارية االســتيطانية وبخاصــة الصهيونيــة
المسيحية في العالم إلى طمس القضية الفلسطينية
والتآمــر عليهــا ،في ظــل الحديث عن صفقــة القرن
التــي ترغب أمريــكا والكيــان الصهيونــي بتمريرها
على حســاب ثوابت الشعب الفلسطيني ،وبالتالي فإن
مســيرة "العودة الكبــرى" ُ
تمثل رداً واحــداً من الردود
الشــعبية الفلســطينية على صفقة القــرن ،وجريمة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بإعالن مدينة القدس
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عبنا ُمصرّ على حق العودة ولن نتخلى عن الثوابت الوطنية
"الزهار" :متمسكون بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة
وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم  194للعام 1948م

وسائل المتاحة كافة من أجل التحرر واالنعتاق من االحتالل

عاصمة لالحتالل.
 .6نُؤكــد بأنــه ال بُــدّ مــن خطــوات حقيقيــة مــن
الفلســطينيين والعرب والمســلمين من أجــل توفير
المقومــات الماديــة للمؤسســات واألطر التــي تنبري
للدفــاع عن حقــوق الالجئين والشــعب الفلســطيني
استنادا إلى الحق األصيل والسيادة القانونية من جهة
والحقوق المشــروعة التي نصت عليها مقررات األمم
المتحدة من جهة أخرى.
 .7ترى اللجنتان القانونية والسياسية أنه على الشعب
ُ
إحداث حالة يقظة في الوعي العالمي لطبيعة
العربي
الصــراع الفلســطيني الصهيونــي ،من خــال إعادة
االعتبــار لقضية األرض واإلنســان الفلســطيني ،مع
ضرورة وضع أحــرار العالم والمجتمــع الدولي بأكمله
أمام مسؤولياتهم التاريخية ،حيث أنهم باتوا مطالبين
أكثــر من أي وقت مضــى بتطبيق القــرارات األممية،
وبتمكين الالجئين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي
هجروا منها بفعل احتالل أرضهم.
 .8إن مدينة القدس المحتلة ،بكل مقدساتها المسيحية
واإلسالمية ،المسجد األقصى وكنيسة القيامة ،وبكل
تراثهــا وإرثهــا الحضــاري والثقافي واإلنســاني ،هي
العاصمــة األبدية للشــعب الفلســطيني ،أرض اآلباء
واألجداد.

 .9ندين أي تنازل عــن حق العودة يصدر عن أي جهة
كانــت؛ كون أرض فلســطين أرض وقف إســامية؛ ال
يجوز ألي فرد أو شــخص التنازل عــن ذرة من ترابها؛
وانطالقــا من هذا يبقى حق العودة حقاً لكل الشــعب
إلــى كل األرض شــرعياً عامــاً غير قابــل للتجزئة أو
التصرف مثله مثل الحق في الحياة.

التوصيات:
وقــد خلــص التقريــر إلــى التوصيــات
التاليــــــة:
 .1نُ َح ِّذرمــن أي اعتــراف دولي أو عربي أو فلســطيني
بيهودية الكيان الصهيوني ،والذي يعني حُكماً إمكان
طرد الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 1948م،
فضال عن عدم السماح بعودة الالجئين إليها.
 .2ندين قرار الرئيس األمريكي ترامب بنقل السفارة
األمريكيــة إلى القــدس ونؤكد أنهــا أرضنا وعاصمتنا
ومركز عقيدتنا.
 .3نطالــب كل الفلســطينيين والعــرب والمســلمين
بتوحيــد خطابهــم واإلصرار على حق العــودة الفردي
والجماعــي دون تفريط ،ومقاومــة كل الضغوط لمنع
انهيــار أي طــرف أمــام الترغيب أو الترهيــب ،واعتبار
ً
مهمة
الدفاع عن حق العودة بكل الوسائل المشروعة

ً
ً
وإسالمية.
عربية
 .4نتمســك بمبادئ القانــون الدولي العــام وأحكامه
وقــرارات األمــم المتحــدة المتعلقــة بحــق العــودة
وفــي مقدمتها قــرار الجمعية العامة رقــم  194لعام
1948والذي أكد حق الالجئين الفلسطيني للعودة إلى
ديارهم وممتلكاتهم كحق شــخصي للفرد ،وجماعي
لمجموع الالجئين.
 .5اإلبقــاء علــى دور وكالة الغوث " األونروا " كشــاهد
على اســتمرار قضية الالجئين ورفع مستوى خدماتها
والحيلولة دون تحويل مهماتها إلى جهة أخرى إلى حين
عودة الشعب الفلسطيني إلى ديارهم.
 .6نؤكــد علــى أهميــة توحيــد الجهــود البرلمانيــة
واإلعالميــة والديبلوماســية ،مع التنظيم والتنســيق
الدقيــق ،عبر مؤسســات المجتمــع المدنــي العربية
والفلســطينية ،والدولية المتضامنة معها ،مع ضرورة
توسيع دائرة التضامن الحقوقي والسياسي واإلنساني؛
بهــدف حماية حــق العودة ،وحــق مقاومــة االحتالل،
والعمــل على تطبيقــه ،ومواجهــة الجهــود والبرامج
واألفكار الساعية إلى إجهاضه وااللتفاف عليه.
 .7ضرورة وضع خطة إعالمية شاملة لمخاطبة العالم
بكل اللغات حول حتمية حق الشــعب فــي الدفاع عن
حقوقه بكل الوسائل المشروعة ،واستناده لمسوغات
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قانونية.
 .8نشكر لكل من وقف ويقف معنا من العالم اإلسالمي
والعربي ،ونخص مؤخراً موقف دولة الكويت الشــجاع
فــي إجهــاض إصــدار مشــروع قــرار قدمتــه اإلدارة
األمريكيــة إلــى مجلــس األمــن يديــن حق الشــعب
الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفس ،المكفول
دوليــاً ،كمــا نشــكر االتحــاد البرلماني الدولــي الذي
صــوت بأغلبية كبيرة على قرار القدس عاصمة لدولة
فلسطين ،واعتبر القرار األميركي بشأنها انتهاكا فظاً
للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
 .9نطالــب بفــك الحصــار اإلنســاني واالقتصــادي
والسياســي المفروض على الشــعب الفلسطيني في
كل أماكــن تواجــده ،وخاصة في قطــاع غزة ،بوصفه
حقَا إنسانياً الزماً ،وجز ًء من حقوق الشعب الفلسطيني
والجئيــه ،والعمــل علــى تفعيل قــرار جامعــة الدول
العربية الخــاص بفك الحصار عربياً ،وندعو إلى إعادة
توحيد الشعب الفلسطيني.

مداخالت النواب
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تقرير وأخبار

مداخالت النواب
مؤامرة ممنهجة

بــدوره أشــار النائــب يحيى العبادســة ،إلى

أن التقريــر قد خلى مــن الحديث عن الواقع
الداخلــي الفلســطيني ،األمر الــذي اعتبره
يضعــف القضيــة الفلســطينية ،وال يوثــق
جرائــم االحتــال التي تمارس ضد شــعبنا
الفلسطيني يوميًا.
وأكد العبادســة أن حصار غــزة ليس ناجمًا
فقط عن تدخــات االحتالل ،وإنما يأتي في
إطــار توجهات إقليميــة ودوليــة أعدت ضد
قطاع غزة مؤامرة ممنهجة ومدروســة ويتم
تطبيقهــا بالتدريــج بهــدف إخضاع شــعبنا
والقضاء على عوامل القوة والتماسك لدينا.
وطالب بحذف كل ما يتعــرض لطرد اليهود
مــن دول أوروبــا ،علــى اعتبار أن شــعبنا ال
يقر لألوربييــن بهذا الفعل الــذي نجم عنه
طــرد اليهود من بلدان كانوا مواطنين فيها،
مؤكــدًا أن المعايير األوروبيــة كانت قائمة
علــى مفاهيــم عنصريــة وتعصــب ديني،
وتخلــف اجتماعي وضيق أفق سياســي أدى
لهجــرة اليهود لبالدنــا في واحدة من أشــد
مآسي العصر الحديث.

يحررهــا إال الجهــاد ،وأن المقاومة هي التي
ســتقود المواجهــة مع االحتالل فــي الحرب

القادمــة ،منوهًا إلى أن العــدو يتراجع بكل
المعاييــر ولم يســتطيع أن يحقــق أي هدف
مــن أهدافه في حروبه األخيرة ،وذلك بفعل
تراجــع قوة الــردع لديه ،وانهيار وهشاشــة
جبهته الداخلية.
وشدد عدوان ،في مداخلته ،على عدم تمرير
صفقــة القرن ،حتى لو وقــف العالم كله مع
إســرائيل فوعد اهلل بنصــر المؤمنين قادم،
وشــعبنا أكبــر وأذكى مــن أن يُفرض عليه
حلول غير منصفة عالوة على أنها ظالمة.

المصلحة الوطنية

إصرار وتحدي

من طرفه نوه النائب بوسف الشرافي ،إلى أن

مخططات دولية

االحتالل البريطاني لفلسطين كانت الخطة
البريطانية لتمكين االحتالل من الســيطرة
على فلســطين والتحكــم بالعالــم العربي
واإلســامي ليكــون أســيرًا تابعًــا للعالــم
الغربــي واســتنزاف قدراتــه ونهــب ثرواته
ومقدراته وامتيازاته".

ال للتطبيع

بدوره دعا النائب ســالم سالمة ،لحشد أكبر

أمــا النائب صــاح البردويل ،فقــد أكد في

أمــا النائــب محمد شــهاب ،فقد قــال ":منذ

عنفوان المقاومة

مــن ناحيته فقد أكد النائــب عاطف عدوان،
أنه ومنذ ما يعرف بالنكسة واحتالل أراضينا
عام 1967م ،وبســط ســيادة االحتالل على
بقية األرض الفلســطينية ،ومــا هو إال وقت
قصير حتى جاءت المقاومــة بعنفوان كبير،
وأثبتت نفسها ،واستطعنا حتى هذه المرحلة
أن نوقف تمدد االحتالل ،ونعطل مشــاريعه
وطموحاتــه االحتاللية ،مؤكــدًا على حقوق
شعبنا في التحرر وتقرير المصير.
وأشــار إلى أن أرض فلســطين مقدسة ولن

وأشــار إلــى أن الخطــة الصهيونيــة كانــت
تقوم على ممارســة التطهير العرقي بهدف
طــرد أكبر عــدد ممكن من جماهير شــعبنا
الفلســطيني وتوســيع مســاحة احتاللهــم
ألرضنا وما يزال الشــعب هــو الضحية على
الرغم من كونه صاحب األرض ومالكها.
وتابع " :إن أهل فلســطين هــم رأس الحربة
فــي المقاومة ولكن أكثرهم مشــرد في بالد
العــرب والعالم ،نحن نقدم دمائنا حتى نحقق
أهدافنا في كل مرحلــة ،ولقد انطلقت الثورة
الفلســطينية المســلحة على يد الشــهيد عز
الدين القســام واســتمرت المقاومــة بين مد
وجزر وتشــكلت حركات مقاومة فلســطينية
ايمانــا من الجميع أنهــا الطريق الوحيد لتحرر
فلســطين ،ولكن لألســف تمكن االحتالل من
مالحقة المقاومة في كل الساحات وشن حروبا
أنهكــت المقاومــة واغتال العديد مــن قادتها
العسكريين في ظل خذالن قادة العرب".
ولفت إلى أن قيادة الســلطة فــي رام تمارس
التنســيق األمني ،الذي هو في حقيقته خيانة
عظمى لتوجهات ودماء ومقاومة شعبنا البطل.

ورغم النكبة والنكســة ،إنه ليؤكد أننا نسير
فــي االتجــاه الصحيح نحو العــودة وتحقيق
المصير".
وأهــاب بأبناء شــعبنا فــي الداخــل والخارج
للخروج في الجمعة القادمة والمشــاركة في
مليونية القدس لنؤكد علــى فدائنا ألرضنا
وقدســنا بدمائنا وبــكل ما نملك ،مشــددًا
أن مســيرات العودة لــن تتوقف حتى تحقق
أهدافهــا بكســر الحصــار عــن قطــاع غزة
والتأســيس لمرحلة التحــرر الكبرى والعودة
للديار المسلوبة.
وشــدد الشــرافي ،علــى أن شــعبنا ال يعــرف
االنكســار وال يمكن له أن يتراجع وهو ماضي
في طريق التحريــر ومقاومة االحتالل وصوال
إلــى االســتقالل والعــودة لــأرض المباركة
التي طــرد االحتالل منها األبــاء واألجداد عام
"1948م" في أكبر مأساة في تاريخنا المعاصر.

وشــدد البردويل ،علــى أن غــزة ماضية في
خياراتهــا المتمثلــة فــي تحــدي االحتــال
ومقاومتــه بشــتى الطــرق والوســائل ،حتى
يتم انهاء الحصار تماما ،والتأســيس لمرحلة
المعركة الكبرى ،مؤكدًا أننا على مقربة من
التحرير واالســتقالل ،ومشــددًا على أن غزة
إنما هي جزء صغير من الوطن ،وأننا لن نصبر
أكثر من ذلك على ظلم االحتالل وســننطلق
ال أم آج ً
عاج ً
ال لتحرير أرضنا والعودة لها.

شعبنا وشــبابنا يتمتعون باإلصرار والتحدي
للمحتــل وال يعرفــون التراجــع أو الخنــوع،
مبرقًــا بالتحيــة لجرحانــا البواســل الذيــن
يُصــرّون علــى العــودة "بعكاكيزهم" الى
الســلك الزائل ،ومثمنًا دور أســرانا األبطال
في سجون االحتالل في رسم خارطة الثورة
وطريق الحرية والخالص من االحتالل.
وقــال ":إن مــا يمارســه شــعبنا اليــوم من
إصــرار على العــودة لفلســطين وعاصمتها
القــدس ،على الرغم من معاناتنا وتهجيرنا،

معــرض تعليقــه على التقرير ،أنــه ال يجوز
أن تحــل قضية اليهود على حســاب شــعبنا
الفلسطيني ،وقال ":يجب أن نغلب المصلحة
الوطنية ،ونعمل من أجل الوطن وفلسطين،
وليــس من أجل أحــزاب وفصائــل ومصالح
حزبيــة ضيقة ،علينا أن نمارس كل الســبل
ونســلك كل الطــرق من أجل حرية شــعبنا
واســتقالله علــى أرضه وفي وطنــه ،وانهاء
الحصار بالكلية وإلى األبد".
ودعا أن يتضمن التقرير دعوة لدعم مسيرة
العــودة وكســر الحصار بكل أشــكال الدعم
وضرورة دعم الهيئــة الوطنية العليا للعودة
وكسر الحصار لمواصلة دورها الوحدوي من
أجل تحقيق أهداف شبعنا.

عدد ممكن فــي الجمعة القادمــة "مليونية
القدس" ،وقال ":يجب أن نثبت لالحتالل في
ذكرى النكســة األليمة ،أننا لن ننسى أرضنا
مهما طــال الزمن ،وأننا عائــدون إليها بإذن
اهلل ،وبفضل مقاومتنا البطلة".
وأكد على استمرار مسيرات العودة الكبرى حتى
تحقيق أهدافها ،ملفتا أن اعتراف بعض الدول
العربيــة اليــوم بالكيان الصهيونــي والتطبيع
يعد أكبر من نكســة حزيــران واألكبر من ذلك
مشاركة بعض الدول في صفقة القرن التي من
شــأنها أن تصفي القضيــة ،منوهًا أنها صفقة
ظالمة ولن تمر وبالفعل تصدى لها أبناء شعبنا
عبر مسيرات العودة الكبرى.
ودعــا ســامة ،كل الــدول التــي تحتفــظ
بعالقات مع الكيان للمسارعة في انهاء تلك
العالقات وقطعها على الفور ،وخص بالذكر
الــدول العربيــة واإلســامية ،والمنظمــات
والهيئات التي تســارع للتطبيع مع االحتالل
مجرمًا نهج التطبيع ومؤكدًا أنه ضد رغبات
وتمنيــات األمــة العربيــة واإلســامية التي
تعــادي الكيان الصهيوني الذي أحتل األرض
ودنس المقدسات.

اللجنة االقتصادية تلتقي مدير عام شركة توزيع الكهرباء
بحثت اللجنــة االقتصادية بالمجلس التشــريعي ،صباح
أمس األربعاء ،مشكلة نقص التيار الكهربائي وانقطاعه،
وذلــك لدى لقاءها مــع مدير عام شــركة توزيع الكهرباء
في قطاع غزة ،م .ســمير مطير ،بحضــور رئيس اللجنة
االقتصادية النائب عاطف عدوان ،والنائب ســالم سالمة،
حيث أوضح النائبان ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة
من أجــل التخفيف من حدة أزمة الكهرباء في قطاع غزة،
وال ســيما التفكير فــي حلول غير تقليدية بــل وابداعية
لتخفيف األزمة والحد من آثارها على المواطنين.
بــدوره أوضح مطيــر ،أن الشــركة بصدد تفعيــل فكرة
العدادات الذكية ،ونوه أن هذه الخطوة من شــأنها توفير
ما مجمله " "2أمبير لكل البيوت في قطاع غزة وعلى مدار
" "24ســاعة ،متمنيًا إتمام هذا المشروع في أسرع وقت
ممكن ،ومشــددًا أن المشــكلة مركبة ومعقــدة وحلولها
ليست ســهلة ،غير أن الشــركة تبذل أقصى ما تستطيع
من جهد للتخفيف من حدتها.

w w w . p l c . p s

 07يونيو  /حزيران  2018م

العــدد
()242

أخبار

7

AL - P R L M A N

نواب الضفة يهنئون األب منويل مسلم

هنــأ وفد مــن نواب المجلــس التشــريعي بالضفة
الغربيــة المحتلــة ،األب منويل مســلم ،بمناســبة
تماثله للشــفاء بعد عارض صحي ألــم به ،وما زال
يرقد على ســرير الشــفاء بالمستشفى االستشاري
في مدينــة رام اهلل ،وضــم الوفد ُك ً
ال مــن النواب:
إبراهيــم أبو ســالم ،أحمد عطــون ،محمد طوطح،

عبــد الجابر فقهاء ،أيمــن دراغمة ،وأحمــد مبارك.
يذكر أن منويل مسلم ،وهو رئيس الهيئة الشعبية
العالميــة للعدالة وســامة القــدس ،ورئيس دائرة
العالم المســيحي في مفوضيــة العالقات الخارجية
بمنظمــة التحريــر الفلســطينية ،وكان قد تعرض
لحــادث عرضي بمنزله أدى لســقوطه على األرض

ونجم عن ذلك كســر في إحــدى قدميه ،نقل على
إثرها للمستشفى االستشاري لتلقي العالج.
وتمنى وفد النواب ،لمنويل مســلم ،الشفاء العاجل
والعودة السريعة لممارسة مهامه في خدمة الشعب
والوطن والقضية الفلســطينية ،من ناحيته شــكر
األب مسلم ،النواب على لفتتهم الكريمة والمبادرة

الرجوب :اعتقال الشباب والنساء واألطفال جريمة
تضاف إلى سجل االحتالل األسود
أكــد النائــب فــي المجلــس التشــريعي
الفلســطيني عن محافظــة الخليل ،نايف
الرجوب ،أن الحملة المكثفة التي يشــنها
االحتــال فــي الضفــة الغربيــة وخاصة
محافظة الخليل واعتقال الشباب والنساء
واألطفال ما هي إال جريمة إنسانية جديدة
تضــاف لســجل االحتالل األســود الممتد
على مدار عقود من الزمان.
وأضــاف الرجوب في تصريــح صحفي له
أن هناك حملة منظمة تستهدف محافظة
الخليل وهي مســتمرة منذ نحو أســبوع،
وتهــدف للترهيــب ومنع تصدير مشــهد
المظاهرات السلمية في غزة التي أحرجت
االحتــال ،لمحافظــات الضفــة الغربيــة
المحتلة.
وأردف "دولة االحتالل تخشى من انتفاضة
الضفــة وتحرك الشــباب فيهــا ،وبالتالي
فهي تقوم بحمالت استباقية لمنع وصول
األحداث إلى هناك ،وهي سياســة ليست
بالجديدة ،ولن تجدي نفعا مع شعبنا".
وأضــاف النائــب الرجــوب ،أن االحتــال
يركــز علــى الصحفييــن والمؤثرين في
الشارع الفلسطيني بشكل خاص كونهم
يفضحــون جرائــم االحتــال وينقلــون
مــا يقــوم بــه ضــد األرض والمواطــن
والمقدســات ،موضحا أن االحتالل يسعى

للقيــام بجرائمــه فــي الخفــاء بعيــدا
عــن أعين الكاميــرات لذلك فهو يضع
الصحفيين في بؤرة االستهداف .ودعا
الســلطة في الضفــة الغربيــة لوقف
التنســيق األمني مع االحتالل والعودة
ألحضان الشعب الفلسطيني ،وتفعيل

مســار المصالحــة الوطنيــة ،والبــدء
الفــوري في اصــاح منظمــة التحرير
والخوض في غمار الملفات السياســية
الكبــرى مــن أجــل تصحيــح المســار
السياســي لمنظمــة التحريــر لتصبح
بحق بيتًا للكل الفلسطيني.
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بزيارته وتهنئته بالشفاء،
مؤكدًا أن العالقة التي تربطه بإخوانه المســلمين
إنما هي عالقــة طيبة وقوية ،ومشــددًا أنه يعمل
فــي الوقت ذاته من أجل المصلحــة الوطنية العليا
للشعب الفلسطيني وأنه ســيعود لممارسة مهامه
بعد انقضاء مدة العالج.

التشريعي يدين اقتحام االحتالل لمنزل
النائب فتحي القرعاوي واعتقال نجله

نــددت الدائــرة اإلعالميــة بالمجلــس
التشريعي الفلســطيني ،باقتحام قوات
االحتالل لمنزل النائب فتحي القرعاوي،
ليلة أمس بمحافظة طولكرم ،واعتقال
نجله حمزة ،والعبــث بمحتويات المنزل
وتفتشيه وترويع أهله ،ومصادرة بعض
األجهزة االلكترونية والهواتف المحمولة.
وذكــرت الدائرة اإلعالمية بالتشــريعي
في تصريــح لها أصدرته أمس األربعاء،
أن االحتالل لم يتوقف عن مالحقة نواب
المجلــس في الضفة الغربيــة المحتلة،
والزج بهم في السجون بهدف تغييبهم
وعزلهم عن محيطهم االجتماعي ،للحد
من تأثيرهم على المجتمع الفلسطيني
في الضفة.

وذكر التصريــح ،أن المفارقــة العجيبة
تتمثل بخروج حمزة فتحي القرعاوي من
سجون السلطة الفلسطينية في الضفة
قبل أســبوعين فقط ،ليعاد اعتقاله من
قبل سلطات االحتالل ،ووصف التصريح
ذلــك بالتبــادل األمنــي بيــن االحتالل
وأجهزة أمن السلطة ،في مفارقة غريبة
وعجيبة غير أنها حدثت أكثر من مرة في
الضفة.
ونــدد التصريــح بالدور المشــبوه الذي
تلعبه أجهزة أمن الســلطة ،داعيًا إياها
للعــودة ألحضــان المجتمــع والشــعب
الفلســطيني والتوقــف الفــوري عــن
ممارسة التنسيق األمني مع االحتالل.

